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TRACKLIST

01_Boi da Cara Preta_01'24"
02_Pirlimps_00'58"
03_Jaçanã Maré_01'41"
04_Sonho Ruim_01'06"
05_Baleia Triste_00'59"
06_Parquinho_00'46"
07_Canção Para a Velha e o Cão_00'39"
08_Café Para Dois_02'32"
09_Primeiro Tunel (Dor de Cabeça)_00'37"
10_Curso de Alfabetização Para Lobos_00'59"
11_Sapo-Boi-Rei_00'34"
12_Terceiro Túnel (Com Curvas)_01'44"
13_Variações Dançantes Para Velhas Mídias e Telemarketing_00'32"
14_Fada do Dente_01'26"
15_Décimo Primeiro Túnel (Tantos Objetos Coloridos)_00'59"
16_Dinossauros Que Tocavam Tambores e Saxofones_01'41"
17_Amanhecimento Mezzo-Glorioso Para Gaita Luminescente_00'48"
18_Vigésimo Segundo Túnel (Microscopia Cênica)_01'19"
19_Amanhecimento de Caráter Duvidoso Para Gaita Opaca_00'55"
20_Arco_03'37"
21_Bica-Corrida_00'58"



INFO

INVENTÁRIO DE SONS PARA IMAGENS:
“Inventário  de  Sons  Para  Imagens”  é  uma  compilação  de  faixas  produzidas  pelo 
EOCOPO desde 2006, reunindo materiais originalmente criados para trilhas sonoras de 
vídeo, instalações e outros formatos artísticos. 
Apesar do caráter de coletânea, a montagem do álbum foi feita com base num projeto 
narrativo,  de  maneira  a  ampliar  o  campo imagético  da experiência  de  escuta  e  criar  
conexões entre os materiais sonoros. 

"Inventary of Sounds For Images" is a compilation of tracks produced by EOCOPO since  
2006, gathering materials originally created as soundtracks for videos, installations and  
other artistic formats. Despite its character of compilation (pode ser também collection),  
the album assembling was conceived as a narrative project, as a way of expanding the  
imagetic field of the listening experience and of creating connections between the sound  
materials.

_Sobre este artista
EOCOPO é um duo formado por Luiz Gabriel Lopes e Fernando Mendes, que desde 2006 
desenvolve  experiências  musicais  vinculadas  ao  conceito  de  paisagem  sonora, 
envolvendo  pesquisa  com  materiais  acústicos  e  eletrônicos,  processamento  e 
sampleamento. Com vasto currículo em trilhas para filmes, instalações e outros formatos, 
o EOCOPO possui  uma linguagem influenciada pela música concreta e por trilhas de 
videogame e desenhos animados de terror.
_About this artist
EOCOPO is a duo made up by Luiz Gabriel Lopes and Fernando Mendes, which develops  
musical experiences since 2006 linked to the concept of soundscape, involving research  
with acoustic and electronic materials, processing and sampling. With vast curriculum of  
soundtracks for films, installations and other formats, EOCOPO has a language influenced  
by concrete music and soundtracks of videogames and horror cartoons.
_Sobre el artista
EOCOPO es un dúo formado por Luiz Gabriel Lopes y Fernando Mendes que desarrolla  
experiencias musicales desde el año 2006 relacionado con el concepto de paisaje sonoro,  
incluyendo la investigación de materiales acústicos y electrónicos, de procesamiento y  
sampling. Con un vasto currículum de bandas sonoras para peliculas,  instalaciones y  
otros formatos, EOCOPO tiene un lenguaje influido por la música concreta y las bandas  
sonoras de videogames y dibujos animados de horror.

CRÉDITOS
Montagem e finalização Luiz Gabriel Lopes e Fernando Mendes
Projeto Gráfico Fernando Mendes
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Sobre Azucrina Records / About Azucrina Records

Azucrina Records é um circuito de experimentação eletrônica e sonora. Através de redes 
colaborativas,  realiza  atividades  em  busca  de  transmissões  ressonantes:  tecnologia 
artesanal, ouvido ativo e desejo de ruir.

Azucrina  Records  is  a  circuit  of  experimentation  in  sound  and  electronics.  Through  
collaborative networks performs activities to tune with resonant trasmissions: handmade  
technology, active ear and the desire to crumble.

contato@azucrinarecords.net
www.azucrinarecords.net

São Paulo/Belo Horizonte
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